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َای ضُر پریس) داوطگاٌ فرَىگیانارزیابی ویاز داوطجً معلمان رضتٍ ابتدایی 

 اصفُان( بٍ آمًزش َىر با ريیکرد تربیت َىری

 1حسیه تحًیلیان

اثتسایی ثِ آهَظـ ٌّط ثب ضٍیکطز تطثیتت   ّسف اظ ایي پػٍّف، اضظیبثی ًیبظ زاًكزَ هؼلوبى ضقتِچکیدٌ: 

تطثیتت ٌّتطی تیییتط    ثِ ایي ؾَ ضٍیکطز آهَظـ ٌّط زض هساضؼ اثتسایی ثِ ضٍیکتطز   1389ٌّطی اؾت. اظ 

ّبی ضاٌّوبی هؼلن تْیِ قسُ اؾت. زض زاًكگبُ فطٌّگیبى ًیتع  کتبة ،کطزُ اؾت. ثب تکیِ ثط ّویي ضٍیکطز

قَز. هؿئلِ ایي اؾتت کتِ آیتب    ٍاحس زضؾی ثِ زاًكزَ هؼلوبى ضقتِ اثتسایی اضائِ هی 5ثب ضٍیکطز هصکَض، 

الظم ضا ثطای ارطای ضٍیکطز تطثیتت ٌّتطی   ّبی ٍاحس ٌّطی، زضک زضؾت ٍ هْبضت 5کیفیت ٍ کویت ایي 

 زض زاًكزَیبى فطاّن هی آٍضز؟

ًفط ثِ ػٌتَاى ًوًَتِ اظ    240، پیوبیكی ٍ تحلیلی اؾت. ربهؼِ آهبضی پػٍّف، ضٍـ ایي پػٍّف، تَنیفی

زاًكتگبُ  ّبی زاًكزَیبى ضقتِ اثتسایی کبضقٌبؾی پیَؾتِ ٍ ًبپیَؾتِ هكیَل ثِ تحهیل زض پطزیؽ 500

زّتس  ّبی پػٍّف ًكبى هتی . یبفتِقسًس. ایي افطاز ثِ نَضت اتفبقی اًتربة ط انفْبى اؾتفطٌّگیبى قْ

ّبی آهَظقی ٌّط، زض ههبحجِ قتًَسابى ثتب اّتساف ضٍیکتطز تطثیتت      ّبی ٌّطی ٍ ثبٍض ثِ اضظـکِ هْبضت

 .ثبقسٌّطی زض یک ضاؾتب ًوی

 مقدمٍ  

ِ  زضؾی، رسٍل زض کِ اؾت اثتسایی اى زٍضُآهَظ زاًف هغبلؼِ هَضز هَاز اظ یکی ٌّط   زٍ ایّفتت

 حَاؼ، تقَیت ثِ آظاز، فضبیی ایزبز ثب تَاًسهی ٌّط زضؼ اؾت. قسُ زازُ اذتهبل آى ثِ ؾبػت

ِ  ثسیي تب کٌس کوک کَزکبى َّـ ًْفتِ ّبیظطفیت ٍ ذالقیت اؾتؼسازّب،  پتبک  فغتطت  ٍؾتیل

 ّتط  ٌّط حَظُ زض .پطٍضـ زّس ضا آًْب فضبیل ٍ ًیک یّبذهلت ٍ قَز ًوبیبى ذَثی ثِ کَزکبى

 ٌّتطی اؾتتفبزُ   آحتبض  فْن ٍ تَلیس ثطای تَاًٌسهی زیگط ّبیـَّ ثب اضتجبط زض َّـ اًَاع اظ یک
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 1ٍ ثتب تیییتط ضٍیکتطز    1389اثتسایی اظ  ٌّط زض زٍضُ یبثی زٍثبضُ(. اّویت12: 1391)ضازپَض ، قَز

آهَظقی ایي زضؼ آغبظ اطزیس. ثب تَرِ ثِ ضٍیکطز رسیتس آهتَظـ ٍ پتطٍضـ ًؿتجت ثتِ تتسضیؽ       

ّبی  زضؼ ٌّط، ًیبظ ثِ آهَظابضاى آابُ اظ ضٍیکطز تطثیت ٌّطی ٍ ثب هْبضت کبفی زض آهَظـ تکٌیک

اثتسایی ثِ آهتَظـ ٌّتط    هیعاى ًیبظ زاًكزَ هؼلوبى ضقتِثبقس. ّسف ایي پػٍّف اضظیبثی  هی ٌّط

2ضٍیکطز تطثیت ٌّطیثب 
اؾت. ایي هَضَع اظ یک ؾَ ثب کیفیت تسضیؽ ٌّط ثتب تَرتِ ثتِ اّتساف      

ٌّطی ٍ آابّی زاًكتزَ هؼلوتبى اظ   ّبی  آهَظـ ٍ پطٍضـ ثؿتگی زاضز ٍ اظ ؾَی زیگط ثِ تَاًبیی

ثبقتس: ًرؿتتیي،    هتی  هفیتس ّتب   عطح ایي ؾَال ذَضز. ثسیي رْت هی ضٍیکطز تطثیت ٌّطی پیًَس

ضٍیکتطز تطثیتت   ّتبی   کسام اؾت؟ ٍیػاتی  اثتسایی اى زٍضُآهَظ زاًف ظـ ٌّط ٍیػُضٍیکطزّبی آهَ

تحَالت آهَظـ ٌّط زض هساضؼ اثتسایی چگًَِ قکل اطفتِ اؾت؟ ثتب پبؾتد    ٌّطی چیؿت؟ ؾیط

قتَز. زض   هتی  ى آهَظـ ٍ پطٍضـ ضٍقيضاهصکَض، ًوبیی اظ تَاًوٌسی ٌّطی آهَظابّبی  ثِ پطؾف

ٌّطی زاًكزَ هؼلوبى ٍ آهَظابضاى ٍ ثبٍضّبی آًْب ًؿجت ثتِ ضٍیکتطز   ّبی  ابم زٍم ثطضؾی هْبضت

ایطز تب ؾغح تفبٍت ثیي کیفیت هغلَة ٍ ٍضتؼیت هَرتَز پسیتساض     هی آهَظـ ٌّط هس ًظط قطاض

قتَز، ایتي اؾتت کتِ تتب چتِ هقتساض         هتی  قَز. هَضَع زیگطی کِ زض کٌبض ًرؿتیي ؾَال هغطح

ّتب زض ظهتبى   ض زاًكگبُ فطٌّگیبى فطاّن آهسُ تتب آى ثؿتطّبی الظم ثطای آهَظـ زاًكزَ هؼلوبى ز

قبغل قسى ثتَاًٌس زضؼ ٌّط ضا ثب ضٍیکطزّبی هغلَة آهَظـ ٍ پطٍضـ اضائِ زٌّس؟ ثسیي ذتبعط  

آهَظـ اثتسایی ذتَاّین   ًگبّی ثِ ثؿتطّبی آهَظقی زاًكگبُ فطٌّگیبى ثطای زضؼ ٌّط زض ضقتِ

 .قَزهكرم هیزاًكگبُ فطٌّگیبى  ٌّطیّبی  آهَظـّبی  اًساذت. ثسیي تطتیت کوجَز

ان ابتردایی در ایرران   آمرًز  داورص جدید آمًزش َىرر بررای   َای  وظری ريیکرد مباوی

     ِ  .3قتَز  هتی  ضٍیکطزّبی هتفبٍتی زض آهَظـ ٌّط هغطح اؾت. ثغتَض ذالنتِ ثتِ ثؼضتی پطزاذتت

                                                 
 زّس. ؾطتبؾط ثطًبهِ حبکن اؾت ٍ آى ضا پَقف هیزض ( زیسابُ کلی کِ Appeoachضٍیکطز ) . 1

 ّبی ضاٌّوبی زضؼ ٌّط ثطای هكرم کطزى ضٍیکطز آهَظقی ایي زضؼ ثکبضاطفتِ قسُ اؾت. ایي ػجبضت زض کتبة. 2

ایطز، تتب حتسٍز ظیتبزی هحتتَای آى ضا ّتن ضٍقتي        ّبی آهَظـ ٌّط هَضز اؾتفبزُ قطاض هی ّبی اذتهبضی کِ ثطای ضٍیکطز ًبم. 3

ثبقتس، کتِ زض ظثتبى فبضؾتی     هتی -Centered Art Education  Child ّتبی  اثتسای ٍاغُ  Ccaeًوبیس. ثطای ًوًَِ ضٍیکطز هی

ثبقتس،   هتی  Discipline – Based Art Education ّبی قطٍع ٍاغُ Dbae  کٌس. هرفف ضٍیکطز کَزک هحَض ضا هكرم هی

 Iba  ّبی چْبض هَلفِ، هؼطٍف اؾت. ؾط ٍاغُ-ّبی ضٍیکطز زیؿیپلیي هحَض، تطثیت ٌّطی ٍ آهَظـ ٌّط ثطهجٌبی  ایي ضٍیکطز ثب ًبم

 زّس. ى هیزّس کِ ضٍیکطز ٌّط هَضَع هساض ضا ًكب ضا ًكبى هی Issues – Based Approachًیع کلوبت 
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( زض کتبة ضٍیکطزّبی هؼبنط زض آهَظـ ٌّط، ؾِ ضٍیکطز زض آهتَظـ  1390) 2ٍ اؾپیطظ 1اَزالیَؼ

 کٌٌس کِ ثِ ایي قطح اؾت: هی ٌّط ضا هؼطفی

فلؿتفی ٍ تجیتیي ظیجتب قتٌبذتی      تحکین کٌٌسُ 4تئَضی قطى ّزسّن اهبًَئل کبًت 3فرمالیست 

 تفؿتیط ٌّتط ٍ ًحتَُ   الؼول زض هقبثل آحبض ٌّطی، چگًَگی ثبقس. ثط ایي اؾبؼ، ػکؽفطهبلیؿن هی

 پصیطز. ضٍیکطز فطهبلیؿن ذظ، ضًگ، قتکل/ قضبٍت هطزم ثط ّیچ هجٌبیی رع ذَز احط نَضت ًوی

 تٌبؾتت،  کیتس، أت کٌس ٍ ثتِ تؼتبزل،  عطح هی ثبفت، فضب ٍ اضظـ ضا )تحت ػٌَاى هجبًی ٌّط ( فطم،

ى انتَل ٌّتط   )ٍحست( تحت ػٌتَا  تٌَع )کخطت(، فطزیت تضبز،، الگَ ًوًَِ/ تکطاض، ضیتن، حطکت،

 .(20: 1390اَزالیَؼ، )کٌس تَرِ هی

-اظ زیسابُ ضٍیکطز کتَزک  .ّوطاُ اؾت 5ضٍیکطز کَزک هحَض ثب ًبم ٍیکتَضلَاى فلس :كًدك محًر

ٌّط ػجبضت اؾت اظ تَضتیح ٍ تجیتیي تیییتطات کتَزک زض پطٍؾتِ ضقتس اٍ. زض ایتي         هحَض، اؾبؾبً

ثیبى ٌّتطی اٍ ثبظتتبة هکتبى ظًتسای ٍ ًحتَُ      کٌٌس کِ ضٍیکطز ثِ کَزک ثِ ػٌَاى فطزی ًگبُ هی

ثبقس. کٌتطل ٍ کبضثطز هَاز تَؾظ کَزک، ًوبیبًگط ثیبًی ذتال  اظ  اضتجبط ٍی ثب هحیظ ذَیف هی

 (.26: 1390اَزالیَؼ، )ذَز اٍؾت 

ٍ ؤچُرار م -آمًزش َىرر برمبىرای      وقرد َىرری    تراری  َىرر    محصرً  َىرری    :لفر

، ٌّگبهی کِ پػٍّكتگطاى پتی ثطزًتس کتِ کَزکتبى      1980ض اٍؾظ زِّ ّكتبز ز : 6زیباضىاختی

تبضید قٌبؾبى ٌّتط   قٌبؾبى،ای، ظیجب تَاًٌس اظ رْبى ٌّطی کِ تَؾظ ًقبزاى ٌّط حطفِ هی حقیقتبً

ؾبذتِ ٍ ثِ ًوبیف زض آهسُ اؾت، آهَظـ ثجیٌٌس. تحَل اؾبؾتی زیگتطی زض ظهیٌتِ     ٍ ٌّطهٌساى

 رب ثِ رب اطزیس.   کَزکثط  ٌّطضیعی آهَظقی ثِ ربی آهَظـ ٌّط )ًظطی ٍػولی ( ضخ زاز. ثطًبهِ

ضٍیکطز زض آهَظـ ٌّط زاضًتس کتِ    5ٌّط اػتقبز ثِ  ػوَهی زض کتبة آهَظـ (1383) هْطهحوسی

ضٍیکتطز   -4ضٍیکطز تَلیس هحَض  -3ضٍیکطز زیؿیپلیي هحَض  -2ضٍیکطز ؾٌتی  -1ػجبضت اؾت اظ: 

جب قٌبذتی. ثب تَرِ ثِ تَضیحبت شکتط قتسُ   ضٍیکطز هؼطفت ظی -5هوتبظ فکطی ّبی  پطٍضـ هٌف

                                                 
1. Yvonne Gaudelius  

2. Peg Speirs 

3. Formalist 

4. Lmmanuel Kant 

5. Victor Lowenfeld  

6. Discipline – Based Art Education (Dbae) 
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قَز  هی اَزالیَؼ ٍ اؾپیطظ، زض ایي قؿوت تٌْب ثِ ضٍیکطزّبیی اقبضُزض هَضز ضٍیکطزّبی ؾِ ابًِ 

   کِ زض ثرف قجل هؼطفی ًكسُ اؾت.

ِ ای  حتَظُ  ثِ ػٌتَاى ، کِ ٌّط ضا نطفبً ٌّگبهی - ريیکرد سىتی ِ     کت  اذتهتبل ثتِ اثتعاض ذالقبًت

 قبئل ثِ ضٍیکطز ؾٌتی ّؿتین. هؼطفی کٌین زاضز، ذَیف

ًبظط ثِ ضقس ٍ تحَل ّبی  چگًَگی تطکیت یبفتِ زض ظهیٌِ 1ًظطات ابضزًط - ريیکرد تًلید محًر

ثحخی کلتی اؾتت کتِ اظ ًظتط ٍی     ، 3یبزایطی زض چبضچَة ًظبم ضؾوی آهَظقی ٍ 2عجیؼی اًؿبى

 ـ ٌّتط اؾتت. اٍ چٌتیي اظْتبض    پیف ًیبظ یب هجٌبی ًظطی اٍ زض ضٍیکطز تَلیس هحتَضـ ثتِ آهتَظ   

ضؾوی تؼلین ٍ تطثیت، ثبیتس  ّبی  اى زض رطیبى ضقس ذَز، زض تؼبهل ثب هحیظآهَظ زاًفزاضز کِ  هی

-پٌذ ًَع زاًف ضا فطا ایطًس ٍ ثب یکسیگط تلفیق کٌٌس. اظ ًظط ابضزًط، زاًف ًبظط ثِ فطاایطی ثتبظی 

ٍ... اؾتتت ّتتب  حطفتتِتفطیحتتی، اقتتکبل ٌّتتط، هٌبؾتتک، آزاة هتتصّجی،     ّتتبی  ّتتب، فؼبلیتتت 

 (.110: 1383)هْطهحوسی،

تتَاى   هتی  کٌس اظ عطیق ٌّط هی ایي ضٍیکطز هغطح :4ممتاز فکریَای  ريیکرد پريرش مىص    

ّتبی   ّؿتٌس هقبثلِ ًوَز ٍ ػبزات ٍ هٌف ثِ آى هجتال ًَػبًّب  تطیي آفبت فکطی کِ اًؿبىثب اؾبؾی

 (.114: 1383هوتبظی ضا ربیگعیي آًْب ؾبذت )هْطهحوسی،

ضٍیکطز هؼطفت ظیجب قٌبذتی ثتِ زاًؿتتي، زض چْتبض ظهیٌتِ یتب      - 5ريیکرد معرفت زیباضىاختی

، (7)زاًؿتي چگًَِ، ( 6چْبض ًَع )زاًؿتي( زض حَظُ ٌّط ػٌبیت زاضز کِ ػجبضتٌس اظ: )زاًؿتي زضٍى

ِ   (8)زاًؿتي زضثبضُ -115: 1383) هْطهحوتسی،  (10ٍ ثتبالذطُ )زاًؿتتي چتطا    (9یب )زاًؿتتي ایٌکت

119.) 

                                                 
1. Howard Earl Gardner  

2. Natural Development 

3. Formal Schooling 

4. Thinking Disposittttio 

5. Aesthetie Cognition 

6. Knowing Of Or Within 

7. Knowing How 

8. Knowing About 

9. Knowing That 

10. Knowing Why 
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 تطثیت ٌّطی ثب ضٍیکطز زیؿیپلیي هحَضّبی  اّساف ٍ ٍیػای هقبیؿِ: ريیکرد دیسیپلیه محًر 

کٌس ایي ضٍیکطز ًعزیکی فطاٍاًی ثِ تطثیت ٌّطی زاضز. ثِ ّویي ػلت ایتي ضٍیکتطز ضا    هی هكرم

ثتِ   1اطیطتَؾظ ای  ایي انغالح ثطای ًرؿتیي ثبض زض هقبلِ»زّین.  هی هَضز ثطضؾی ثیكتطی قطاض

ضٍیکتطز   (.«98: 1389)هْطهحوتسی  ثتِ چتبح ضؾتیسُ اؾتت     1984کبض اطفتِ قس کِ زض ؾتبل  

ـ   ضٍیکتطز  ّتبی   زیؿیپلیي هحَض زض ؾبیط کكَضّب ًیع هَضز تَرِ قطاض اطفتِ اؾتت زض تطکیتِ ضٍ

ارطایتی تلفیقتی ٌّتط زض    ّتبی   ایطز ثطکیي تطکبى زض پػٍّكی ثِ قتیَُ  هی هصکَض هَضز ارطا قطاض

 . (2011، 3ٍ یبؾبض 2)تطکبى زّس هی کٌس ٍ ًتبیذ ارطا ضا هَضز ثطضؾی قطاض هی اقبضُتطکیِ 

 زض کكَض اؾتطالیب آهَظـ ٌّط ثركی اظ ثطًبهِ زضؾی هلی رسیس ایي کكَض اؾت. تسضیؽ تلفیقتی 

ّتب، هَؾتیقی ٍ ٌّطّتبی تزؿتوی زض زضؼ هلتی ایتي کكتَض        ٌّطّبیی هبًٌس ضقم، تئبتط، ضؾبًِ

 .(2013، 4لوَى) اٌزبًسُ قسُ اؾت

ظیتبزی  ّتبی   زض هساضؼ اهطیکب هَضَع پػٍّف ٌّط زیؿیپلیي هحَضچگًَگی ارطایی ضٍیکطز      

ّتبی   کتالؼ  زض ٌّطتلفیقی: آًچِ کتِ ٍاقؼتب  " تَاى ثِ هقبلِ ّب هی ثَزُ اؾت، اظ رولِ ایي پػٍّف

ٌّتط زیؿتیپلیي   ضٍیکتطز   اقبضُ کطز. ایي هقبلِ ثِ تفؿیط رعئیبت ارتطای  "افتس؟ هی اثتسایی اتفب 

ایطز ارطای آهَظـ تلفیقی ثتب ٌّتط هَرتت اعویٌتبى ثركتی ثتِ        هی ُ ٍ ًتیزِاقبضُ کطز هحَض

 .((Lisa2013: 3اى قسُ اؾت آهَظ زاًف

زض ًگبُ ػوَهی ثِ ٌّط ٍ زضایط قسى ٌّط ثب هَضَػبت ارتوتبػی   ٌّط زیؿیپلیي هحَضضٍیکطز     

 هفطٍضتبتی ضا کتِ ضٍیکتطز   ًوتَز.   هی ضا ایزبةًَیٌی اظ آهَظـ ٌّطی ّبی  ٍ حیبتی ظًسای، قیَُ

 ثسیي قطح اؾت:، اؾتَاض اؾتّب  زیؿیپلیٌی هحَض ثط آى

ثِ حطکت ثیتطٍى ثتِ    ًیؿت. ثیطٍى ثِ زضٍى اظ رطیبى یک ؾَیِ ٍ هٌحهطاً، رطیبى ضقس کَزک .1

ثتسیي   .ثیطًٍی زاضز، ًیع ثبیس ّن ظهتبى تَرتِ قتَز    هجسأ ٍ یؼٌی ضقس ٍ یبزایطی کِ هٌكأ، زضٍى

 زیؿیپلیي هحَض یبزایطی ٌّط ضا نطفبً هتکی ثِ تساضک هَاز ٍ هٌبثغ ثطای اؾتفبزُ ضٍیکطز، تطتیت

 ثلکِ یبزایطی ضا هؿتتلعم تتساضک آهتَظـ حوبیتت کٌٌتسُ ٍ هكتَ  ًیتع       ، زاًساى ًویآهَظ زاًف

 زاًس. هی

                                                 
1. Grecr 

2. Turkcan 

3. Yasar 
4. Lemon 
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ایتي  ٌّتطی، زض ذلتق ٍ ازضاک ٌّتط، هبّیتتبً ظطیتف ٍ زقتَاض اؾتت. کؿتت         ّبی  .کؿت هْبضت2

 کبٍـ ٍ تساٍم کَقف ٍ توطیي اؾت.، تکطاض توطیي ٍ، هؿتلعم نطف زقتّب  هْبضت

 اى ّورَاًی زاقتِ ثبقس. آهَظ زاًفیبزایطی ٌّط، ثبیس ثب رطیبى ضقس  .3

هؼٌتبزاض  ّتب   قتَز ثبیتس ثتطای آى    هی اى عطاحیآهَظ زاًفکِ ثطای  )یبزایطی(ای  تکبلیف ثطًبهِ .4

ٍ  اى ثبیس اًگیعُآهَظ زاًف، ثبقس. ثِ ػجبضت زیگط  زضًٍی ثطای اًزبم تکبلیف یبزایطی زاقتِ ثبقتٌس 

 (.98: 1383)هْطهحوسی، یبزایطی ثِ اًگیعـ ثیطًٍی هتکی ًجبقس –رطیبى یبززّی 

 لفتِ: هحهتَل ٌّتطی،   ثِ چْتبض ه   ٌّط زیؿیپلیي هحَضرب ثطای ایزبز قٌبذت ثْتط اظ زض ایي     

 کٌین.   هی قٌبذتی اقبضُظیجب  ًقس ٌّطی، تبضید ٌّط،

هحهَل ٌّطی ثب ظیجتبیی قتٌبذتی، ًقتس    ، ٌّط زیؿیپلیي هحَضاظ آًزبیی کِ زض  :محصً  َىری

ٌّط ثط ّبی  تط اظ فؼبلیت ٌّطی کالؼفؼبلیت آى غبلجبً ٍؾیغ ٌّطی ٍ تبضید ٌّط ّوطاُ اؾت، زاهٌِ

هحهتَل ٌّتطی ثتِ اقتکبل هتٌتَع ٍ       ؛ یؼٌی ّوبى ًگبُ ؾٌتی اؾت.هجٌبی تَلیس هحهَل ٌّطی

ٍ   هی اطزًس، زض اضتجبط ثب اقکبل زٍ ثؼسی هی اًَباًَی اضائِ ًقبقتی هختبل آٍضز،    تتَاى اظ عطاحتی 

 (.26 :1390اَزالیَؼ، ). اطزًساضائِ هی کبضّبی ٌّطی ؾِ ثؼسی ثِ قکل کبضزؾتی

اًتس. اهتب   ظهبى ذَز ثَزٌُّطی زض عَل تبضید پبؾرگَی ًیبظّبی ارتوبػی ّبی  پسیسُ :تاری  َىر

کٌٌس ثطای کَزکتبى ثتِ ػٌتَاى اًؿتبى      هی آحبضی کِ پؽ اظ تبضید ههطفكبى ربیگبُ ذَز ضا حفظ

 کٌٌس. ثطای ّویي قٌبذت ثؿتتط تتبضیری یتک احتط ثتطای کَزکتبى ربلتت        هی هْن رلَُ، هؼبنط

 ًوبیس.   هی

زاًس،  هی ضا ظثبًی هتفکط ٍ اًسیكوٌساًِ 2ًقس ٌّطی، 1ًقبز ٍ پػٍّكگط ٌّط، تطی ثبضت»: وقد َىری

 قَز.   هی کِ ثِ هٌظَض تَؾؼِ قٌبذت ٍ قسضزاًی اظ ٌّط ٍ ًقف آى زض ربهؼِ ثیبى

ّسف زٍم ًقس ٌّطی کِ زؾتت  ااط زضیبفت هؼٌبی احط ٌّطی ثِ ػٌَاى ّسف اٍل ًقس ٌّط ثبقس،     

: 1380 قتطُ ثتبغی،  حتط اؾتت )   لصت ثتطزى اظ ا  ،کوی ّن اظ ّسف اٍل ًساضز ٍ زض پیًَس ثب آى اؾت

23). 

                                                 
1. Terry Barrett  
2. Art Criticism 
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اًَباَى ظیجبقٌبذتی یب ٍاثؿتِ ّبی  ثبقس کِ قبهل تئَضی هی اظ فلؿفِای  قبذِ :زیبایی ضىاسی

 (.29: 1390اَزالیَؼ، )ضؾبًس  هی ثبقس ٍ ثطای قضبٍت ٌّط ثِ هب یبضی هی ثِ ظیجبیی

 تحًالت آمًزش َىر در مدارس ابتدایی ایران

زّس، ایي زضؼ تحَالت ظیتبزی   هی ٌّط زض هساضؼ اثتسایی ایطاى ًكبى ًگبّی ثِ تحَالت آهَظـ 

تیییتطات   1پكتت ؾتط اصاقتتِ اؾتت. زض رتسٍل قتوبضُ        ؾطفهل ٍ ؾبػت تسضیؽ ضا زض حیغِ

 قَز. هی ٌّط ًكبى زازُّب  ؾطفهل

1391تب  1316تیییطات ؾطفهل زضؼ ٌّط اظ  -1رسٍل   

 سرفصل َا سا  ردیف

 تؼلین ذظ ؾطٍز، ًقبقی ٍ ضؾن، 1316 1

 ؾطٍز، ًقبقی ٍ کبضزؾتی یب تؼلین ذظ، ضؾن ٍ ًقبقی 1319 2

 ؾطٍز، ًقبقی ٍ کبضزؾتی، ذَـ ًَیؿی، هكق ذظ 1328 3

 ٌّط ٍ کبضزؾتی، ؾطٍز 1342 4

 ٌّط ٍ کبضزؾتی 1345 5

 ٌّط ٍ تؼلین ذظ 1358 6

 ًقبقی، کبضزؾتی، ذَقٌَیؿی 1373 7

 تطثیت قٌَایی، قهِ اَیی، ًوبیفًقبقی، کبضزؾتی،  تب کٌَى 1391 8

ثتِ ػٌتَاى   ّتب   قَین ًقبقی زض توبم ظهتبى  هی هتَرِ 1391تب  1316ّبی  ثب تَرِ ثِ ؾطفهل     

اى ٍ آهتَظ  زاًتف ثبقتس کتِ    هی یکی اظ زضٍؼ هَضز اؾتفبزُ قطاض اطفتِ اؾت. قبیس ثِ ّویي زلیل

ِ کٌٌس. کبضزؾتی  هی زاًكزَیبى، زضؼ ٌّط ضا هؼبزل ًقبقی تؼجیط زٍم ضا ٍ تٌْتب زض زٍ زٍضُ   ضتجت

 )هَؾتیقی( زض ضتجتِ چْتبضم    ایطز ٍ ؾطٍز هی ؾَم قطاض ًبم آى حضَض ًساضز. ذَقٌَیؿی زض ضتجِ

 .1زّس هی هیعاى ظهبى اذتهبل زازُ قسُ ثِ زضؼ ٌّط زض ّفتِ ضا ًكبى 2 . رسٍل قوبضُاؾت

  

                                                 
ـ ثب الْبم اظ اعالػبت زضد قسُ زض کتبة  2ٍ  1اعالػبت رسٍل قوبضُ . 1 چگتًَگی آقتبی    چطایتی  ٌّتط چیؿتتی   ػوتَهی  آهتَظ

 ، اضائِ قسُ اؾت.(1383) هْطهحوسی
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 1373تب  1316ّبی اثتسایی ثیي ؾبل ٌّطی زض آهَظـّبی  ظهبى اذتهبل یبفتِ ثِ فؼبلیت - 2 رسٍل قوبضُ

 قكن پٌزن چْبضم ؾَم زٍم اٍل پبیِ   ظهبى

1306 - - - - - - 

1316 1 1 3 4 3 3 

1319 1 4 4 4 6 6 

1328 1 2 5 5 6 6 

1342 5 5 5 5 8 8 

1345 5 5 4 4 4 * 

1358 2 3 3 2 2 * 

1373 2 2 5/1 5/1 5/1 * 

قَضای ػبلی فطٌّگ، زض  669 ضٍی ّن قف ؾبػت ٍ ًین ثَز؛ ههَة رلؿِ، ظهبى ٍضظـ ٍ ؾطٍز 1328زض ؾبل 

 قوؿی 28ؾبل 

 

ثیكتطیي ظهتبى ثتِ ٌّتط اذتهتبل      1342، ؾبل 2 ثب تَرِ ثِ آهبض اضائِ قسُ زض رسٍل قوبضُ    

ظهتبى  « 1394»ثبقتس. زضحتبل حبضتط     هتی  1373زازُ قسُ اؾت ٍ کوتطیي ظهبى هتؼلق ثِ ؾبل 

ؾتبػت اؾتت. الجتتِ ثؿتیبضی اظ هتساضؼ ّوچٌتبى عجتق         2اثتسایی ثِ هست  کالؼ ٌّط زض زٍضُ

 کٌس. هی ػول 1373ّبی  ثركٌبهِ

ذَقٌَیؿتی ٍ  ، تتسضیؽ ًقبقتی   ثطکیس أاثتسایی ت زضؾی زٍضُ پؽ اظ اًقالة اؾالهی زض ثطًبهِ    

کبضزؾتی قطاض اطفت. اظ اًتْبی زِّ ّفتبز هغبلؼبتی زض ظهیٌِ تیییط ضٍیکتطز زضؼ ٌّتط زض زفتتط    

ضٍیکتطز  لیف کتت زضؾی ٍظاضت آهَظـ ٍ پتطٍضـ قتطٍع اطزیتس کتِ زض ًْبیتت      أی ٍ تضیع ثطًبهِ

 زضؼ ضاٌّوبی کتبة زض هقسهِ ثب تیییطاتی هجٌبی عطاحی زضؼ ٌّط قطاض اطفت.زیؿیپلیي هحَض 

 اثتسایی چٌیي آهسُ اؾت:  زض هَضز ضٍیکطز آهَظـ ٌّط 1390ٌّط تبلیف

ِ  کتطز  تفکیک تَاىهی کلی هَضَع پٌذ ثِ ضا ٌّطی تطثیت     ذلقتت؛  ثتب  اضتجتبط  اظ: ػجبضتٌتس  کت

« ٌّتطی  ًقس ایطاى؛ ٌّط تبضید ٍ فطٌّگی هیطاث ثب آقٌبیی ٌّطی؛ هحهَل تَلیس ظیجبیی قٌبذتی؛

 (.23: 1391)ضازپَض، ٍ ّوکبضاى 

آهتَظـ ٌّتط ثطهجٌتبی چْتبض      تطثیت ٌّطی زض ایي ًَقتبض ثب هفَْهی ًعزیک ثِ ضٍیکتطز  کلوِ    

ًَیؿتٌسابى زض   ثکبض اطفتِ قسُ اؾت. ظیجب قٌبذتی ًقس ٌّطی، تبضید ٌّط، هحهَل ٌّطی، لفِ: ه

پیكتجطز   قیَُ ٍّب  اًس توطیيآهَظـ ٌّط ؾؼی کطزُ ضاٌّوبی هؼلن ٍ ضویوِّبی  هزوَػِ کتبة
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الجتِ ثَهی ؾبظی ایي ضٍـ هتس   ٌّط تب حسٍز ظیبز ٍفبزاض ثِ ضٍیکطز زیؿیپلیي هحَض ثبقس. آهَظـ

 ثیكتط ثِ ضٍیکطز کَزک هحَض ًعزیکی زاضز.  ّب  ًظط ثَزُ، ثب ایي ٍرَز تؼسازی اظ زضؼ

ثتسیي   انتَل  ایي ت.اؾ اطفتِ قطاض تَرِ هَضز انل ّكت ٌّط، زضؾی ثطًبهِ تسٍیي ٍ عطاحی زض

 قطح اؾت:

  هحتَایی؛ ربهؼیت -2  هؿتقل.  ربیگبُ اظ ٌّط زضؼ ثطذَضزاضی -1

 هحَضی؛  کَزک -4     پصیطی؛  اًؼغبف -3

  ٌّطی؛ ّبیِضقت تلفیق - 6    ذالقیت؛ پطٍضـ -5

   اؾتوطاض ٍ پَیبیی -8    هكبضکتی؛ یبزایطی -7

 (.25: 1391)ضازپَض، ٍ ّوکبضاى 

تَلیسات کَزک هحتَض ٍ یتب تعئیٌتی     تطثیت ٌّطی، ٌّط ضا اظ هزوَػِزض یک ًگبُ کلی ضٍیکطز      

کٌس اهب ثزبی ضٍیکطز اؾتقاللی ثتِ نتَضت    هی ٌّطی ازاهِ پیساّبی  کٌس. آهَظـ هْبضت هی ذبضد

کٌتس.   هی ٌّطی ثِ ؾبیط زضٍؼ ًیع اؿتطـ پیساّبی  اطزز، تلفیقی کِ ثزع ضقتِ هی تلفیقی ارطا

 ثبقس. آهَظ هی زاًفزض ایي ضٍـ ٌّط ًیع اظ اثعاضقٌبذت 

 آماری پژيَص ريش ي جامعٍ

ِ   1394ثغَض تهبزفی زض تطم اٍل ؾبل ّب  اًتربة ًوًَِ -اًزبم اطزیس. زض ایي ظهتبى ههتبحج

قکل اطفت.  قْط انفْبىّبی  اثتسایی، زض پطزیؽ ضقتِ زاًكزَی 500اظ  ًفط 240 ّبیی ثب

. قتس آٍضی ّبیی اظ کبضّبی ٌّطی آًْب ًیع ثبظزیس ٍ روتغ افطاز هصکَض ًوًَِ کٌبض افتگَ ثبزض 

کبضقٌبؾتی پیَؾتتِ ٍ کبضقٌبؾتی     زاًكزَ هؼلوبى شکط قسُ زض زٍ اطٍُ ؾٌی ٍ زض زٍ زٍضُ

ِ غًوَزًس. ثسیي تطتیت زض ثیي آًْب آهَظابضاى قب هی ًبپیَؾتِ تحهیل تتسضیؽ   ل ٍ ثب تزطثت

 اثتسایی ٍرَز زاقت. زض زٍضُ

قتس زٍ   هتی  ههتبحجِ( پطؾتیسُ  بى ٍ آهَظابضاى زض افتگتَی آظاز ) ّبیی کِ اظ زاًكزَیپطؾف     

ٌّتطی کؿتت قتسُ زض زٍضاى تحهتیل پطؾتف      ّبی  ًوَز، ًرؿت تزطثِ هی ّسف انلی ضا زًجبل

هغطح قسُ زض ایي ثرف ػجتبضت  ّبی  پطؾف .قًَسابى کِ ثب ػٌَاى ذبعطات ًبم اصاضی قسُ ثَز

ـ  ای  اثتسایی چِ ذبعطُ آهَظـ ٌّط ذَز ثِ ٍیػُ زض زٍضُثَز اظ: قوب اظ  ّتبی   زاضیس؟ آیتب اظ آهتَظ

کطزیس ؟ آهتَظـ ٌّتط   ٌّطی اثتسایی زضؾی ضا ثِ یبز زاضیس ؟ زض چِ ًَع فؼبلیت ٌّطی قطکت هی
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پطزاذتیس؟ آیب قتوب ثتِ    هی اثتسایی هتوطکع ثط چِ ًَع ٌّطّبیی ثَز؟ آیب قوب ثِ ًقس ٌّطی قوب زض

ٍ رْتبى پیطاهتَى    پطزاذتیس؟ آیب ثتیي ٌّتط  آًْب ثِ افتگَ هی ثبضُیب زض کطزیس ًٍگبُ هی آحبض ٌّطی

 ٍاحسّبی ٌّطی زاًكگبُ فطٌّگیبى ًیتع پطؾتیسُ   ّب زضثبضُّویي پطؾف زیسیس؟ هی ذَز اضتجبعی

 قس. هی

ٌّتطی زاًكتزَیبى ثتِ ػوتل کتطز      ّتبی   اطٍُ ًرؿت ضوي ضٍقي ؾبظی تَاًتبیی ّبی  پطؾف    

 کٌس. هی اى ًیع اقبضُآهَظ زاًفٌّطی ّبی  پطٍضـ زض آهَظـآهَظـ ٍ 

اطفتت.   هتی  ّب، ػالقوٌسی ٍ ثبٍضّبی ٌّطی زاًكزَ هؼلوبى هس ًظط قتطاض زض اطٍُ زٍم پطؾف     

فتَ  ثطًبهتِ یتب آظاز ٌّتطی اؾتتفبزُ      ّبی  آیب اظ کالؼ ایي ثرف ػجبضت ثَز اظ:ّبی  ًوًَِ پطؾف

ظًیس  هی ٌّطی زاهيّبی  ب هطاکع ٌّطی اضتجبط زاضیس؟ آیب ثِ ثحجکٌیس؟ آیب ثب ٌّطهٌس ی هی کطزُ یب

ِ   کٌیس؟ آیب تبکٌَى احط ٌّطی ذلق کتطزُ  هی ٌّطی قطکتّبی  ٍ یب زض ثحج ای  ایتس کتِ زض هؿتبثق

 ایس؟قطکت کطزُ ٍ ربیعُ ثگیطز؟ آیب ثِ ػٌَاى هؼلن ثطای آهَظـ ٌّط تسثیطّبیی اًسیكیسُ

عط اًتربة اطزیس تب ههبحجِ قتًَسابى ثتب آؾتَزای ذیتبل ثتِ      قکل افتگَی آظاز ثِ ایي ذب     

ِ ثبقٌسٍاقؼی ّب  پبؾد زٌّس ٍ پبؾدّب  ال ؾ ثحتج ضا تتب رتبیی کتِ      . ّوچٌیي فطنت کٌٌس زاهٌت

قس، ّوچٌیي ثب آابّی آًْب زض  هی یبززاقتّب  انلی نحجتّبی  زازُ توبیل زاضًس اؿتطـ زٌّس.

اثتتسا اظ   تب هَضز تزعیِ ٍ تحلیل قتطاض ایتطز. اغلتت زض   اطزیس  هی ضجظّب  ثؼضی اظ رلؿبت افتگَ

قس ذبعطاتی اظ ظًگ ٌّط ذتَز ضا تؼطیتف کٌٌتس. تؼتسازی اظ ؾتَاالت زض       هی زاًكزَیبى ذَاؾتِ

قس. اؿتطزای ایي ذبعطات اظ کالؼ اٍل اثتسایی تتب   هی ضوي ذبعطُ اَیی پطؾیسُ ٍ پبؾد زازُ

 اطزیس. هی ؾَم ضاٌّوبیی ضا قبهل

اثتتسایی هكتیَل ثتِ تحهتیل زض زاًكتگبُ       ضقتِ زّس زاًكزَیبى هی پػٍّف ًكبىّبی  یبفتِ     

فطٌّگیبى ثطزاقتی ضا اظ آهَظـ ٌّط زاضًس کِ زض زٍضاى اثتسایی ٍ ضاٌّوبیی ثطای آًْب حبنل قسُ 

آٍضًس کِ ظًگ ٌّط اغلت ثِ کبضّبیی هبًٌتس   هی زاًٌس ٍ ثِ یبز هی اؾت. آًْب ٌّط ضا هؼبزل احط ٌّطی

قس. اکخطیت زاًكزَیبى زض یک ذبعطُ هكتتطک ثَزًتس کتِ زض     هی ی ٍ ذَقٌَیؿی پطزاذتًِقبق

آٍضًس کِ زض ثؿتیبضی   هی قسُ اؾت. آًْب ثِ یبز هی زٍضاى تحهیل آًْب کوتط ثِ زضؼ ٌّط پطزاذتِ

آٍضًس کتِ زض   هی قس. ّوچٌیي ثِ یبز هی اظ هَاضز ؾبػبت ایي زضؼ ثِ زضٍؼ زیگط اذتهبل زازُ

ثطای آهَظـ ٌّط ًساقتتٌس ٍ ایتي کتالؼ ثتب کبضّتبی فتطزی ٍ اتبُ        ای  قیَُّب  هؼلن اغلت هَاقغ
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زض ای  ضؾیس. ثتیف اظ ّكتتبز زضنتس پطؾتف قتًَسابى ذتبعطُ       هی اى ثِ پبیبىآهَظ زاًفتکطاضی 

 ضاٌّوبیی ٍ زٍضُّبی  ُ هطثَط ثِ کالؼًساقتٌس. ثیكتطیي ذبعطات ثیبى قسضاثغِ ثب آهَظـ ٌّط 

ثبقس. ذبعطات زٍضاى اثتسایی قتبهل تطؾتین    هی ًٌس تئبتط، ًقبقی ٍ هَؾیقیآهَظـ آظاز ٌّطی هب

ذبنی اظ تطؾین اًؿبى یب اقیبء ثَز کِ زض شّي آًْب ثبقی هبًسُ ثَز. زض ػوتل ّتن    حیَاى یب قیَُ

ًوَزًس. ثیكتطیي ذبعطات اظ هؼلن ٍ ضٍـ تسضیؽ ٌّط هتؼلق ثِ  هی اؾتفبزُّب  ابُ اظ ّویي قیَُ

 آٍضزًس.   هی ضاٌّوبیی ذَز ضا ثِ یبز ًبم هؼلن ٌّط زٍضُ ثَز. تؼسازی اظ زاًكزَیبىضاٌّوبیی  زٍضُ

پطؾتف زض هتَضز    ثبقس. هی آهبضی پػٍّف اًسک هٌسی ػوَهی ثِ ٌّط زض ثیي ربهؼِاضظیبثی ػالقِ

قتس.   هتی  زضنس هَارِ 93ٌّطی ٍ فَ  ثطًبهِ اغلت ثب پبؾد هٌفی ثیف اظ ّبی  حجت ًبم زض کالؼ

ذَقٌَیؿی، هَؾیقی، تئبتط ٍ ًقبقی ضا ّبی  زازًس، کالؼ هی زضنسی کِ پبؾد هخجت 7اهب حسٍز 

زاًؿتتٌس. آًْتب   ثطزًس. پطؾف قًَسابى آهَظـ توبهی ٌّطّب ضا هفیس ًوتی  هی ثِ تطتیت الَیت ًبم

یبفتٌتس.   هتی  آهَظـ ثؼضی اظ ٌّطّب ثِ ایي زلیل کِ کبضثطز هؿتقیوی زض کبض هؼلوی زاضز ضا هفیس

اًتس ٍ اهکتبى آهتَظـ    زضنس اظ زاًكزَیبى اظ ػسم یبزایطی ٌّط کِ ثِ آى ػالقِ زاقتِحسٍز یک 

 کطزًس. هی ؾفأاًس اثطاظ تًیبفتِ

قتَز   هتی  زض ثبظزیس آحبض ٌّطی افطاز هَضز پطؾف، هیعاى هْبضت آًْب زض حتس پتبییي اضظیتبثی         

 اى اثتتسایی آهَظ زاًفِ آحبض اًزبم قسُ اظ ًظط کیفیت قجبّت ظیبزی ثّبی  ( ًقبقی1،2،3)تهبٍیط 

َ هؼلوبى ٍ ػوتل کتطز   زاز ثیي ثبٍضّبی ٌّطی زاًكز هی ًكبىّب  اٍل زاضز. ایي ًقبقی ٍ هتَؾغِ

یبثٌس تالقی اطایی ٍرَز زاز. ّوچٌبى کِ هَضَع زضؼ ٌّط ضا ثطای ّوِ هفیس ًویٌّطی آًْب ّن

ّوچٌتیي ثتِ کویتت ٍ کیفیتت     اًتس. آحتبض آًْتب    ثطای ثْجَز یبزایطی ذَز ًیتع ثتِ ػوتل ًیتبٍضزُ    

 ًوبیس. ثب ٍرَزی کِ آهَظـ ػوَهی ٌّتط )زض زٍضُ  هی ٌّطی آهَظـ ٍ پطٍضـ اقبضُّبی  آهَظـ

  ِ قتسُ اهتب    هتی  ًقبقتی ٍ ذَقٌَیؿتی هؼغتَف    اثتسایی ٍ ضاٌّوبیی( زض اصقتِ تٌْب ثتِ زٍ ضقتت

ت. زض هتَضز  ػولکطز آهَظـ ٌّط زض حساقل یبزایطی ثَزُ ٍ هْبضت چٌساًی ثِ ّوطاُ ًساقتتِ اؾت  

ّتب   ّبیی هَضز ثبظزیس قطاض اطفتت ٍ هكتبّسُ قتس تَاًتبیی    ًوًَِ هبًٌس ًوبیف ٍ ؾطٍزّب  ؾبیط ٌّط

 ًؿجت ثِ ًقبقی کوتط اؾت.

تحهیل ثتطای زضؼ ٌّتط هؼلتن ترههتی      عجق اظْبض ًظط اکخطیت پطؾف قًَسابى زض زٍضُ     

یبثی، تکتطاضی ثتَزى   ى ایتي زضؼ ثتِ ٍیتػُ زض ؾتغح اضظقت     ثتَز ٍرَز ًساقتِ اؾت. غیتط رتسی   
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اظ زیگتط   اثتسایی )ًقبقی کتطزى ثتسٍى هَضتَع ٍ آهتَظـ(     زضؼ ٌّط زض توبم زٍضُّبی  ؾطفهل

ٍ آهَظاتبضاى هتَضز افتگتَ اعالػتبت ثؿتیبض ضتؼیفی        ًظطات آًْب ثَز. قبثل شکط اؾت زاًكزَیبى

 ًؿجت ثِ ضٍیکطزّبی آهَظـ ٌّط زاقتٌس.

ٌّط  -تَاى ثطقوطز. اظ ًظط ؾَال قًَسابى ا هی اًَِ ایي پػٍّف ضا ایيّبی  یبفتِ َعزض هزو      

تتطی زض اهتَض   کبضثطز هؿتتقین  ٌّطّبیی هْن ّؿتٌسکِ ثِ ػٌَاى هْبضت -2ًَػی ؾطاطهی اؾت. 

ِ    -3ظًسای زاقتِ ثبقٌس.  افتطاز ًوتی    یبزایطی ٌّط ًیبظ ثِ ػالقِ ٍ اؾتؼساز زاضز کتِ قتبهل ّوت

 ًیبظ اؾت. ّب  آهَظـ ثؼضی اظ ٌّط آهَظـ ٌّط ثؿیبض ضطٍضی ًیؿت اهب ثِ -4 قَز.

 1 تهَیط قوبضُ
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 داوطگاٌ فرَىگیان ي آمًزش َىر يیژٌ داوطجًیان رضتٍ ابتدایی

اثتسایی، ّوچٌتیي آاتبّی    ضٍقي قسى ضٍیکطز تطثیت ٌّطی ٍ اّساف آهَظـ ٌّط زض زٍضُ پؽ اظ

ثبٍضّبی آًْتب ًؿتجت ثتِ آهتَظـ ٌّتط، ثتِ آذتطیي         ٌّطی زاًكزَ هؼلوبى ٍّبی  اظ ؾغح هْبضت

ِ  هی پطؾف پػٍّف اثتتسایی   پطزاظین کِ ثؿتطّبی آهبزُ قسُ ثطای آهَظـ زاًكزَ هؼلوبى ضقتت

 ثبقس.   هی زض ثرف ٌّط

زاض آهتَظـ  تتطیي ًْتبز ػْتسُ   هطاکع تطثیت هؼلن ٍ زض ازاهِ زاًكگبُ فطٌّگیبى ثِ ػٌَاى انلی     

ثبقس. زض حبل حبضط زٍ اطٍُ زاًكزَ زض ایي زاًكگبُ حضَض زاضًس. اتطٍُ   هی هؼلوبى کكَض ثَزُ ٍ

قًَس. ایي زاًكتزَیبى اظ ًظتط    هی زاضًس ٍ هؼلن هحؿَة اى ضاآهَظ زاًفآهَظـ ثِ  اٍل کِ تزطثِ

ّؿتتٌس کتِ    26تتب   19اطٍُ زٍم زاًكزَیبى ثب ؾٌیٌی ثتیي   .ثبقٌس هی ؾبل 30ؾٌی اغلت ثبالی 

کبض زض آهَظـ ٍ پطٍضـ ضا ًساضًس. هطاکع تطثیت هؼلن ثب تَرتِ ثتِ کوجتَز هؼلتن ٍ افتعایف       بثقِؾ

 ، زاًكتزَیبى ضا زض هقغتغ کتبضزاًی فتبضؽ التحهتیل     1375تتب   1360ّتبی   روؼیت زض ثیي ؾبل

کطزًس تب اهکبى اؾتفبزُ اظ تَاى کبضی زاًكزَیبى اهکبى پصیط قتَز. ثتب اصقتت چٌتس ؾتبل اظ       هی

کبضزاًی ثِ  تحهیل هؼلوبى زض هطاکع تطثیت هؼلن فطاّن آهس ٍ زٍضُ هطاکع اهکبى ازاهِ فؼبلیت ایي

هكرهتبت   3 رتسٍل قتوبضُ  اثتسایی تبؾیؽ قتس.   اظ رولِ ضقتِّب  کبضقٌبؾی ثطای اغلت ضقتِ

ِ     ّبی  تؼساز ٍاحس ٍ ػٌَاى اثتتسایی زض زٍ هقغتغ    زضٍؼ ٌّتطی کتِ زض اذتیتبض زاًكتزَیبى ضقتت

   زّس. هی اطفت ضا ًكبى هی قطاض کبضزاًی ٍ کبضقٌبؾی

 

 3تهَیط قوبضُ 

 

 2تهَیط قوبضُ 
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 کبضزاًی ٍ کبضقٌبؾی زضٍؼ ٌّطی اثتسایی زٍضُّبی  هكرهبت ػٌَاى 3رسٍل قوبضُ 

 ديرٌ تحصیلی عىًان ياحد تعداد ياحد ضمارٌ

 کبضزاًی آهَظـ ٌّط ) عطاحی ٍ ًقبقی( 2 1

 کبضزاًی آهَظـ کبضزؾتی 2 2

 کبضزاًی آهَظـ ذَقٌَیؿی 2 3

 کبضزاًی ٌّطضٍـ تسضیؽ  2 4

 کبضزاًی ضٍـ تسضیؽ کبضزؾتی 2 5

 کبضزاًی ضٍـ تسضیؽ ذَقٌَیؿی 2 6

 کبضقٌبؾی آهَظـ ٌّط 2 7

 کبضقٌبؾی آهَظـ ذَقٌَیؿی 2 8

   16 روغ

 تطکیجی اظ چٌتس ضٍیکتطز آهَظقتی ٌّتط ضا ًكتبى      3ٍاحسّبی شکط قسُ زض رسٍل قوبضُ  ؾطفهل       

ّتبی   زض زٍضُ هحهَل ٌّطی ٍ اؾتتقالل ّتط ٌّتط هَرتت قتسُ     زّس. ضٍیکطز هجتٌی ثط تَلیس  هی

ِ ، ًقبقی تطثیت هؼلن، ؾِ ٍاحس کتبضثطز ٍ ضٍـ تتسضیؽ، زض    ذَقٌَیؿی ٍ کبضزؾتی زض زٍ حیغت

ٌّطی ثطای هؼلوبى ّبی  اثتسایی قطاض ایطز. ثسیي تطتیت هیعاًی اظ هْبضت اذتیبض زاًكزَیبى ضقتِ

 یفیت آهَظقی ثب ضٍیکطز کَزک هحَض تٌبؾت زاقتت. هَضَػبت زضؾی ٍ ک آهس. هی اثتسایی فطاّن

   ِ  ٌّتطی آهتَظـ زیتسُ ٍ تتسضیؽ    ّتبی   اؾبتیس ٌّط هطاکع تطثیت هؼلن ثط هجٌتبی اؾتتقالل ضقتت

-اًی کِ آهَظابض ثبیس ػْتسُ آهَظ زاًفکطزًس، زضنس ترهم ٍ زقَاضی ّط ٌّط ثب تَرِ ثِ ؾي  هی

 اطزیس.   هی قس هكرم هی زاض آهَظـ آًْب

ثب تیییط ًظبم آهَظقی زاًكگبُ فطٌّگیبى اظ زٍ هقغغ تحهیلی ثِ یک هقغغ ) کبضقٌبؾتی( ٍ      

اثتتسایی اظ قتبًعزُ    ٌّط اضائِ قسُ زض ضقتِّبی  زضؾی تؼساز ؾطفهلّبی  تزسیس ًظط زض ؾطفهل

ٌّطی ضقتِ اثتتسایی ًوتبیف زازُ   ّبی  ٍاحس 4ٍاحس کبّف زازُ قسُ اؾت. زض رسٍل  5 ٍاحس ثِ

 قسُ اؾت.
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 کبضقٌبؾی زٍضُ زضٍؼ ٌّطی اثتساییّبی  هكرهبت ػٌَاى - 4رسٍل قوبضُ 

 زٍضُ تحهیلی ؾبػبت زض عَل تطم تؼساز ٍاحس ػٌَاى ٍاحس کس

 کبضقٌبؾی 32 2 ٌّط آهَظـ هجبًی 331127

 کبضقٌبؾی 48 1 1ٌّط  آهَظـ کبضابُ 331128

 کبضقٌبؾی 48 1 2ٌّط  آهَظـ کبضابُ 331129

 کبضقٌبؾی 48 1 3ٌّط  آهَظـ کبضابُ 331130

  

ٌّط زض آهَظـ ضا ًیع ثبیتس   ٍاحس کبضثطز 1ایي زاًكزَیبى  ٍاحس ترههی ٌّط، 5اضبفِ ثط ایي      

 ثگصضاًٌس. هحتَای زضؾی ایي ٍاحسّب ثب ضٍیکطز تطثیت ٌّطی ًعزیکتی زاضز. زض هقسهتِ ؾطفهتل   

 زضؼ هجبًی آهَظـ ٌّط آهسُ اؾت: 

َ  کِ زًیبیی ثب کَزکبى هَارِْ ثطای الظم فطنت ٌّط آهَظـ      ّتبی   قبلتت  زض اعالػتبت  اظ هولت

 کٌتس.  هی فطاّن ضاّب  ثبفت ٍ ب ّؾبذتبض الگَّب، ّب،ضًگ ّب،ّب، اًساظُقکل ثهطی پیچیسُ ٍ هرتلف

 اؾتفبزُ تَاًبیی اىآهَظ زاًف تب قَز هی هَرت اثتسایی زٍضُ آهَظـ زض "یٌّط تطثیت" ثِ تَرِ

 اًتربة زقت ثب ذَز هحیظ پیطاهَى هٌبثغ اظ ضا اعالػبت ثتَاًٌس ٍ ثگیطًس یبز ضا ذَز "حَاؼ" اظ

ذلتق   زض هؼلوتبى  تَاًتبیی . زٌّتس  قطاض اؾتفبزُ ٍ ثطضؾی هَضز هؼتجطّبی  هؼیبض اؾبؼ ثط ضا آًْب ٍ

 ذَاّس کوک آًبى ثِ اىآهَظ زاًف حَاؼ تفکط، تریل، قسضت اظ ایطیثْطُ ثب یبزایطیّبی  فطنت

ّتبی   قتیَُ  اظ یکتی  ػٌَاى ثِ ٌّط ظثبى اظ اى،آهَظ زاًف شٌّی ٍ ضقس ػبعفی تقَیت ضوي تب کطز

 )ؾطفهل کٌٌس اؾتفبزُ هرتلف هَضَػبت زضؾی زض آًبى یبزایطی ثِ کوک ثطای اضتجبط ثطقطاضی

ُ   137: 1393اثتسایی، آهَظـ پیَؾتِ کبضقٌبؾی زضٍؼ زٍضُ ّتبی   (. ّوچٌتیي زض هقسهتِ کبضاتب

 هغطح قسُ اؾت:  3 ٍ 2، 1 زضؼ ٌّط ؾطفهل

 حَظُ اظ ثیطٍى ٍ زضٍى زض یبزایطیّبی  فطنت ذلق زض ضا آًبى تَاًبیی هؼلن، ثِ ٌّط آهَظـ»     

 ثتب  ضا اىآهتَظ  زاًتف  یتبزایطی  هكکالت تب کٌس هی کوک ثِ آًبى ٍ زّس هی افعایف ٌّط یبزایطی

 ذلتق  ایتي  ثتط  ػالٍُ ثطعطف ًوبیٌس. هرتلف زضؾی هَضَػبت آهَظـ زض ٌّط ظطفیت اظ اؾتفبزُ

 ٍ ایتسُ  ذلتق  یتبثی، ایتسُ  ثتب  تب زّس هی ضا اهکبى ایي آًبى ثِ هرتلفّبی  ضقتِ زض ٌّطی احط یک

ِ  ٍ ضقتس  ضتوي  ٍ ًوَزُ قٌبؾبیی ضا ذَز ٌّطیّبی  تَاًبیی قسُ تَلیس ٌّطی اضظیبثی احط  تَؾتؼ
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زضٍؼ  )ؾطفهتل « ًوبیٌس اؾتفبزُ ظًسای ٍاقؼیّبی  زض هَقؼیت ٌّط ظثبى اظ قرهیّبی  ظطفیت

 (.139: 1393اثتسایی آهَظـ پیَؾتِ کبضقٌبؾی زٍضُ

ثبقس.  هی ٌّطی آًْب پبییيّبی  ٌّطی زاًكزَیبى زضیبفت قس کِ تَاًبییّبی  زض ثطضؾی هْبضت    

ٌّطی کِ زض هطاکع تطثیت هؼلن ثطای آهَظاتبضاى پتیف ثیٌتی قتسُ ثتَز ٍ      ّبی  ثب تَرِ ثِ هْبضت

ّتبی   قَز کِ یب هطاکع تطثیتت هؼلتن هْتبضت    هی احؿبؼ فطاّنػول کطز آًْب ثِ عَض ػوَهی ایي 

اصقتِ پبییي ثتَزُ اؾتت ٍ    ٌّطی زض زٍضُّبی  اًس ٍ یب هیعاى ٍاحسآٍضزٌُّطی الظم ضا فطاّن ًوی

هؼلن زض ثرف ٌّط ًجَزُ اؾتت. ثتب تَرتِ ثتِ ضٍیکتطز تطثیتت ٌّتطی ٍ        ای  پبؾد اَی ًیبظ حطفِ

ضؾس کبّف ؾبػبت ٍ ٍاحسّبی  هی ٌبذتی کَزکبى، ثِ ًظطاظ ٌّط زض ؾبذتبض آهَظقی ٍ ق اؾتفبزُ

 ٌّطی هغلَة ًجبقس.

 گیریبحث ي وتیجٍ

تتَاى   هی تحقیقبتی پیطاهَى آهَظـ ٌّط زض هساضؼ ایطاى پیف اظ ایي اًزبم قسُ اؾت. اظ ایي ثیي

(، 1370(، هیطظاثیگتی ) 1380(، هْطهحوتسی ٍ اهیٌتی )  1375(، کتبظوی ) 1374ثِ قَضچیتبًی ) 

( ٍ نتتبثطی ٍ 1390(، نتتبثطی ٍ هْتتطام )1384( کَچتتک ظازُ )1380(، اهیٌتتی )1366) ّطاتتتی

ضٍیکطز آهَظـ ٌّط هتَضز تَرتِ   ّب  زض توبهی پػٍّف تقطیجبًاقبضُ کطز.  (1391ؾؼیسی ضضَاًی )

تطثیت ٌّطی اّساف رسیسی ضا ثطای آهتَظـ   . ضٍیکطز(1392)ثِ ًقل اظ نبثطی  قطاض ًگطفتِ اؾت

ِ  ف ثیٌی کطزُ اؾت. ارطای تطثیتاى پیآهَظ زاًفٌّط  ٌّتطی ّوتطاُ   ّتبی   ٌّطی ثب تلفیق ضقتت

ثتب   آقتٌبیی  ٌّتطی؛  هحهتَل  تَلیس ظیجبیی قٌبذتی؛ ذلقت؛ ثب اضتجبط هَضَع پٌذ اؾت. آهَظـ

ایطز )ضازپَض، ٍ ّوکتبضاى   هی ٌّطی زض ایي ضٍیکطز قکل ًقس ایطاى ٍ ٌّط تبضید ٍ فطٌّگی هیطاث

ٍاحسّبی ٌّطی زاًكزَ هؼلوبى ًیع هتَضز  ّبی  زض ؾطفهل" ٌّطی تطثیت" ة تَرِ (.12: 1391

ـ  پیَؾتِ کبضقٌبؾی زضٍؼ زٍضُ )ؾطفهل کیس قطاض اطفتِ اؾتأت (. 137:  1393اثتتسایی   آهتَظ

ثِ ػجبضت زیگط زاًكگبُ فطٌّگیبى ًیع زض ّسف اصاضی آهَظـ ٌّط ذَز قهتس زاضز آهَظاتبضاى ثتب    

 ٌّتطی ّتبی   زّس ثیي ثبٍضّب ٍ تَاًبیی هی پػٍّف ًكبىبی ّ یبفتِاهب  ؛ّویي ضٍیکطز پطٍضـ یبثٌس

آهَظابضاى ٍ زاًكزَ هؼلوبى ثب اًتظبض آهَظـ ٍ پطٍضـ زض ضٍیکطز تطثیت ٌّتطی ّوؿتبًی ٍرتَز    

ًساضز. اغلت ؾَال قًَسابى زض ایي پتػٍّف اظ ضٍیکتطز تطثیتت ٌّتطی اعتالع زقیقتی ًساقتتٌس.        
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 30اثتسایی زاًكگبُ فطٌّگیبى ثب قطٍع کبض زض آهَظـ ٍ پطٍضـ حساقل ثِ هست  زاًكزَیبى ضقتِ

ّبیی کِ زض زاًكتگبُ ثتطای آًْتب تتساضک     اى ذَاٌّس ثَز. آهَظـآهَظ زاًفؾبل ػْسُ زاض پطٍضـ 

زّتس. ثتب تَرتِ ثتِ      هتی  ٌّطی آًْب ضا تكتکیل ّبی  انلی هْبضت ( پبی4ِ)رسٍل قوبضُ  زیسُ قسُ

آهَظـ ٌّط زض هساضؼ اثتتسایی ٍ حطکتت ثتِ ؾتوت ضٍیکتطز      ّبی  قیَُتیییطات حبنل قسُ زض 

ٌّتطی،  ّتبی   رتبضی زض رْتت ایزتبز هْتبضت    ّبی  هیي آهَظـأتطثیت ٌّطی، ًیبظ اؾت ثِ رعء ت

یبثی ثِ اّساف رسیتس آهتَظـ   ٌطی زاًكزَیبى ًیع تالـ قَز. زؾتّّبی  ًؿجت ثِ تیییط ًگطـ

گط ٍ آابُ اظ ضٍیکطز تطثیتت ٌّتطی اؾتت. ثتطای حتل      اثتسایی ًیبظهٌس هؼلوبى پػٍّك ٌّط زض زٍضُ

اتطزز: ضٍیکطزّتبی رسیتس آهتَظـ ٌّتط ٍ اّویتت آى ثتطای         هتی  هكکل عتطح قتسُ پیكتٌْبز   

ِ  ّبی  هؼبًٍت ٌّتط تَضتیح زازُ قتَز،     آهَظقی ٍ اؾبتیس زاًكگبُ فطٌّگیبى ثِ ٍیػُ اؾتبتیس ضقتت

ًیتبظ قتیلی    گیبى تتب حتسٍز  هَرَز اظ ؾَی اؾبتیس ٌّط زاًكگبُ فطٌّّبی  ارطای زضؾت ؾطفهل

ٌّطی اضائتِ قتسُ ثتِ زاًكتزَیبى     ّبی  ثب تَرِ ثِ تؼساز کن ٍاحس ؾبظز. هی زاًكزَیبى ضا ثط عطف

ضوي ذسهت ثطای زاًكزَ هؼلوبى ٍ ّبی  قَز: زض کَتبُ هست اظ عطیق زٍضُ هی اثتسایی، پیكٌْبز

-کِ اظ اؾبتیس کتبض  َاٌّس ثَزذ ٍقتی هفیسّب  آهَظـ ثیكتط فطاّن آیس. ایي زٍضُ آهَظابضاى اهکبى

ثتب   زض هیبى هست آهس ٍ آابُ اظ ضٍیکطز اؾتفبزُ قَز ٍ فطاایطاى ًیع ثِ اّویت هَضَع ٍاقف قًَس.

ٍ حضتَض ٌّتط زض زضٍؼ هرتلتف ٍ زضنتَضت اهکتبى افتعایف        آهَظقیّبی  ثبظًگطی زض ؾطفهل

فطٌّگیتبى ضا فتطاّن آٍضز.   ارطایی قسى ضٍیکطز تطثیت ٌّطی زض زاًكگبُ  ٌّطی، ظهیٌِّبی  ٍاحس

تَاًس ثبٍضّبی زاًكزَیبى ضا ًؿجت ثِ ٌّط هتحَل ؾبظز. زض ثلٌس هست ٍ ثب تَرتِ ثتِ    هی ایي اتفب 

هَضز ًیبظ ضٍیکطز تطثیت ٌّتطی ضا  ّبی  تَاى توبم هْبضتزض ًْبیت ًوی 1اثتسایی تٌَع زضٍؼ ضقتِ

قَز تب آهَظقیبضاى ٌّتط   هی ط تَنیِآهَظقیبض ٌّ ثطای آًْب فطاّن آٍضز ثِ ّویي ػلت ایزبز ضقتِ

-زضؼ حبضط قًَس. ّوچٌیي ثطای نتحت ّبی  زض کٌبض آهَظابضاى ثب ترهم کبفی ٌّط زض کالؼ

اثتسایی زاًكگبُ  اطزز پؽ اظ قطٍع ثِ کبض زاًكزَیبى ضقتِ هی هَضَع ایي پػٍّف پیكٌْبز یبثی

هؼیبض ضٍیکطز تطثیتت ٌّتطی   زض آهَظـ ٍ پطٍضـ، ػولکطز آًْب زض تسضیؽ زضؼ ٌّط ثب  فطٌّگیبى

 هَضز پػٍّف قطاضایطز.

                                                 
ّبی زاًكگبُ فطٌّگیتبى ثؿتیبض ظیتبز اؾتت. ثتطای زضک هَضتَع        تٌَع زضٍؼ ٍ ؾطفهلی زض ضقتِ اثتسایی ًؿجت ثِ ؾبیط ضقتِ. 1

 (. ٍیطایف چْبضم هغبلؼِ قَز.1393) اثتسایی زاًكگبُ فطٌّگیبى آهَظـ پیَؾتِ کبضقٌبؾی زضٍؼ زٍضُ ؾطفهل
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